
4                                      Oase winter 2016

‘Ooit een steenuil van dichtbij 
gezien?’ vraagt Anna. ‘Regelma-
tig zit hij of zij op de schoorsteen 
van de buren’. Met behulp van een 
telescoop zijn ze vanaf het erf mooi 
te zien. Voor veel bezoekers een 
geweldige ervaring. In de afgelo-
pen jaren is de verscheidenheid aan 
vogels behoorlijk toegenomen zowel 
in aantallen als in soorten. Naast 
de algemeen voorkomende tuinvo-

gels zijn ook grasmus, spotvogel, 
fitis, zwartkop, putter, goudvink, 
koekoek, waterhoen en ijsvogel 
gezien, zelfs een keer een aalschol-
ver in de vijver. Maar wat is nu de 
basis voor een vogelrijke tuin? 

Vogeltuin 
Vanaf het erf loop je onder een boog 
van geurende rozen de vogeltuin in 
met een grote verscheidenheid aan 

inheemse planten, struiken, hagen 
en bomen: variatie in beplanting is 
de sleutel tot succes. Jaarrond voed-
sel, veiligheid en nestgelegenheid 
zijn de belangrijkste dingen die 
vogels nodig hebben, deze elemen-
ten komen telkens in de tuin terug. 
Op het laagste gedeelte ligt de vijver 
met aflopende oevers waar vogels 
kunnen drinken en baden. De gras-
paden worden in het groeiseizoen 

Van grasland naar vogelparadijs!

Anna Kemp en Aart Stans geven hun liefde 
voor de natuur vorm in hun bijzondere tuin 
in Sinderen (Achterhoek). Het vroegere 
grasland hebben ze in 8 jaar omgetoverd 
tot een waar natuurparadijs. Inmiddels is 
het een plek geworden waar talloze vogels, 
vlinders en insecten zich thuis voelen. 
Menselijke bezoekers kunnen meegenieten, 
ook van theetuin en Bed & Breakfast.

NatuurlijkBUITEN: 

Tekst en foto’s: Anna Kemp, tenzij anders aangegeven.

Winterkoning (Foto: Wolverlei/Ferry Siemensma)
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elke week gemaaid. Juist hier in het 
korte gras vinden merels en zang-
lijsters wormen en andere insecten. 
Boven de stroken met bloemrijk 
grasland gonst het van de insecten 
(aantrekkelijk voor insectenetende 
vogels). 
Om insecten te lokken zijn er veel 
nectarplanten die verspreid bloei-

en in de vlinder-, drachtplanten- 
en geurtuin. Na de bloei leveren 
de planten natuurlijk vogelvoer in 
de vorm van zaden. Daarom blij-
ven de uitgebloeide planten in de 
themaborders de hele winter staan, 
misschien komen er nog eens patrij-
zen op bezoek. Door de ligging 
op het zuiden met een haag van 
struiken er omheen is de vlinder-
tuin een luwe, zonnige plek. Van 
februari tot de eerste nachtvorst zijn 
er vlinders aanwezig. Hier is ook 
voedsel in overvloed voor zaad- en 
insecten eters. Vaak zitten er putters 
en goudvinken. Nog meer variatie 
is aangebracht door delen eerder of 
later met de zeis te maaien. Daar-
door stel je de bloei uit en vegetatie 
in verschillende leeftijden is goed 
voor de insecten. 

Nestgelegenheid
In de dichte meidoornhagen 
kunnen vogels veilig schuilen, er 
broeden met name mezen in. De 
bessen leveren voer voor lijsters en 
merels. De besdragende en/of door-
nige struiken en bomen met vruch-
ten en noten lokken elk weer andere 
vogels naar de tuin. Ook een stevi-
ge, brede takkenril om te nestelen of 
te schuilen ontbreekt niet. De slin-
gerende stapelmuur, afgewerkt met 
oude dakpannen, zit vol openingen 
waar insecten maar ook padden 
onder kunnen kruipen. 
Er is niet alleen nestgelegenheid 
voor de vogels. Bij de insectenmuur 
zijn de gevulde gaatjes in de hout-
blokken en bloemstengels te zien 
waar solitaire bijen in nestelen. We 
doen ook mee met het testen van de 

Maatregelen voor vogels:
•  Zoveel mogelijk variatie in 

begroeiing, bloeitijd en beheer
•  Jaarrond voedsel, zowel zaden 

als insecten
•  Water in de vorm van een 

vijver of vogelbadje
•  Nestgelegenheid: nestkastjes, 

doornstruiken, bomen, struik-
gewas, takkenrillen

De tuin van boven: goed is de variatie te 

zien en de vele bomen en struiken die 

voor nestgelegenheid en luwte zorgen.

Veilige broedplekken 
• Klimmers zoals klimop, klim- 

hortensia, wingerd
• Doornstruiken: sleedoorn, 

meidoorn, vuurdoorn, diverse 
rozen, hulst

• Dichte groenblijvers: taxus,  
jeneverbes

• Brede en stevige takkenrillen
• Dichte bosjes met diverse 

boomsoorten
• Holen in oudere bomen (na te 

bootsen door nestkast)
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experimentele ‘Buginn-steen’, die in 
juli arriveerde.  We zijn benieuwd of 
de bijen van de steen gebruik zullen 
maken. De geurtuin is een interes-
sante plek om ’s avonds laat nog 
even naar toe te lopen, op zwoele 
avonden zie je nachtvlinders op de 
geurende bloemen afkomen. Uilen 
en vleermuizen jagen ’s nachts weer 
op deze insecten. 

Geriefhoutbosje
Dit stukje gevarieerd bos leverde 
van oudsher ‘ten gerieve van’ de 

boer het brandhout en hout voor het 
maken van gereedschap of weide-
palen. Het is een geliefde broedplek, 
de nesten zie je pas achteraf als het 
blad is gevallen. Het is een kruip- 
en sluipdoor bosje waar altijd wel 
een roodborst en winterkoning te 
vinden is.  

Water brengt leven in de tuin!  
De kraakheldere vijver zit vol leven, 
dankzij de zuurstofplanten en de 
gevarieerde waterdiepte. Een kikker 
zit op een waterlelieblad en slaat 

Top 10 van besheesters 
Zoete kers  juni-juli
Lijsterbes juli-augustus
Vuurdoorn  juli
Krentenboompje  augustus
Vlier  aug-september
Meidoorn  aug-december
Bottelrozen  aug-oktober
Gelderse roos  sept-februari
Hulst  sept-februari
Klimop  maart-april
Als er ruimte is voor meerdere 
besheesters, kun je variëren in de 
besdragende periode.

Een stok bij de vijver geeft ijsvogels zit -

gelegenheid en een uitkijkpost 

(Foto: Wolverlei/Ferry Siemensma)

ineens zijn tong uit naar een grote 
bromvlieg.  Mis, hij blijft zitten, 
wachtend op een herkansing. Er 
vliegen vele libellen en waterjuffers 
rond en in het water zijn regelmatig 
mijten en de geelgerande waterke-
ver te zien. Ze zijn allemaal vanzelf 
gekomen. Met een beetje geluk zie 
je een boerenzwaluw al vliegend 
een slokje water nemen of vogels 
die komen badderen. Amfibieën als 
padden en kikkers zijn er te vinden. 
Honingbijen halen er water voor 
het voeden van het broed, en voor 
de vocht- en temperatuurregeling 
in het nest. In elke tuin is water 
aantrekkelijk voor verschillende 
diersoorten.

Terras
De tuin is regelmatig open voor 
bezoek, het is de bedoeling dat het 
een inspiratiebron vormt. De reac-
ties zijn vaak: ‘oohh wat mooi en 
wat een schitterende bloemenpracht 
maar… wat een werk hebben jullie 

Voedsel zoeken in de strooisellaag (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
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hieraan!’ Tja, als je deze tuin als 
werk ziet dan is dat zeker zo. Maar 
wij zijn mensen met een passie, 
passie voor meer natuur om ons 
heen. En dan is  werken in de tuin 
genieten, dat doen we elke dag weer! 
Zeker als we verrast worden door 
een nieuw vogelgeluid, een nieuwe 

Waarnemingen in de tuin 
Broedvogels: huismus, ringmus, 
heggemus, merel, koolmees, 
pimpelmees, zwartkop, winter-
koning, putter, roodborst, 
spreeuw, houtduif, grote bonte 
specht, grasmus, meerkoet, 
Niet-broedvogels: zanglijster, grote 
lijster, kramsvogel, koperwiek, 
staartmees, glanskop, ekster, 
gaai, Turkse tortel, vink, groen-
ling, groene specht, boerenzwa-
luw, huiszwaluw, fazant, gele 
kwikstaart, ijsvogel, steenuil, 
spotvogel, fitis, tjiftjaf, gekraag-
de roodstaart, witte kwikstaart, 
goudvink, koekoek, waterhoen, 
wilde eend, blauwe reiger, 
aalscholver, watersnip, smient, 
oeverloper, sperwer, torenvalk.

Beschutte plekken 

met veel bloeien-

de planten zijn 

interessant voor 

zaad- en insecten-

eters

Op de website van Vogelbescherming is 

veel informatie over vogels en tuinen te 

vinden. Zie www.vogelbescherming.nl

NatuurlijkBUITEN

Aart Stans & Anna Kemp 

Toldijk 11, 7065 AL Sinderen 

www.natuurlijkbuiten.nl

info@natuurlijkbuiten.nl 

Op de website staan de natuuractiviteiten 

aangekondigd.

Speciale voorzieningen: 
• Mussen broeden onder de dakpannen van de boerderij, spreeuwen 

kruipen onder de nokvorsten. 
• Omdat de tuin nog jong is hebben we naast natuurlijke broedgelegen-

heid ook nestkasten opgehangen. Elk jaar zijn alle mezenkasten (8) 
bezet omdat voedsel in de directe omgeving geen belemmering is. 

• Steenuilenkast in een oude knotwilg, diverse keren bezet geweest 
door koolmezen. 

• Kerkuilenkast in de garage, in gebruik genomen door houtduiven. 
• Spechtenkast diverse keren bewoond door koolmezen en spreeuwen, 

ook een keer door de grote bonte specht zelf. 
• Een grote verrassing was dat een pimpelmees het onderste gedeelte 

van een duo kast (voor bijen en lieveheersbeestjes) als nestplek heeft 
uitgekozen. Tussen de plankjes door ging het paar met rupsen, etc. 
naar binnen om even later met een poepje van de jongen er weer uit 
te komen. 

• Zitstok voor de ijsvogel bij de vijver.
• De grote huiszwaluwtil aan de rand van de vijver is tot nu toe 

bewoond door huis- en ringmussen, er vliegen huiszwaluwen in de 
buurt dus wie weet... 

spinnensoort of bloemen die nog 
laat bloeien. En natuurlijk de steen-
uil, even kijken: yes, hij zit er weer, 
op de schoorsteen van de buren…

Een pimpelmees 

nam z’n intrek in 

dit combi-bijen-

hotel

h
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